
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ ζηηο 14/2/2014 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

   Σρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΥΣΓΔ πνπ έγηλε ηελ Παξαζθεπή 14/2/2014 ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα: 

1. Φνξεγήζεθαλ 2 άδεηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ. 

2. Απνδεζκεύηεθαλ 11 εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. γηα κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ. Με ηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

νινθιεξώζεθαλ όιεο νη αηηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα κεηάηαμε ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί κέρξη ηηο 19/7/13. Γηα ηηο ππόινηπεο 

αηηήζεηο ελεκεξσζήθακε όηη ε ζπδήηεζε ζα γίλεη κέζα ζην Μάξηε. 

3. Έγηλε δεθηή κηα αλάθιεζε παξαίηεζεο εθπαηδεπηηθνύ. 

4. Έγηλε δεθηή κηα αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ Γ.Δ. γηα παξαίηεζε από ηελ ππεξεζία. 

5. Έγηλε δεθηή κηα αλάθιεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ από ΠΥΣΓΔ ζε 

ΠΥΣΓΔ. 

6. Απνξξίθηεθαλ 2 ελζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ επί ησλ απνζπάζεσλ από ΠΥΣΓΔ 

ζε ΠΥΣΓΔ. Οη αηξεηνί κεηνςήθεζαλ.  

7. Έγηλαλ δεθηέο 4 αηηήζεηο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. από  ΠΥΣΓΔ ζε 

ΠΥΣΓΔ.  

      Μεηά ηελ αλαθνίλσζε 94 κόληκσλ δηνξηζκώλ θαη ηηο πξνζιήςεηο 68 

αλαπιεξσηώλ ηα ελαπνκείλαληα θελά είλαη 93 πιήξνπο σξαξίνπ θαη 59 κεησκέλνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη αξθεηά από ηα θελά απηά δε ζα θαιπθζνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο! Παξάιιεια λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη από ην Σεπηέκβξε θαη 

κέρξη ζήκεξα ζηε Γ.Δ εξγάδνληαη 2050 αλαπιεξσηέο. Σε όιεο ηηο δνκέο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο (Α/ζκηα, Β/ζκηα, Δηδηθή Αγσγή, Δληζρπηηθή) εξγάδνληαη απηή 

ηε ζηηγκή πάλσ από 14000 αλαπιεξσηέο! Απνδεηθλύεηαη ζπλεπώο κε μεθάζαξν 

ηξόπν όηη ην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα καδηθέο πξνζιήςεηο 

κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη απόιπηα ξεαιηζηηθό!    
Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Τν επόκελν δηάζηεκα θαη κε βάζε ην πξόγξακκα δξάζεο ηεο ΟΛΜΔ επηβάιιεηαη  ε 

Αγσληζηηθή ζπζπείξσζε ηνπ θιάδνπ γηα ηελ απνηξνπή ησλ απνιύζεσλ ζηηο 22 

Μάξηε! Απαηηείηαη γεληθόο μεζεθσκόο ελάληηα ζηε δηάιπζε ησλ δεκόζησλ αγαζώλ!  

Με καδηθνύο θαη αλππνρώξεηνπο αγώλεο κπνξνύκε θαη ζα αλαηξέςνπκε ηηο 

βάξβαξεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο!    

Αζήλα 14/2/2014 

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηό ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηό αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 
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